
Nossas soluções

Com abrangência em todo território 
nacional, desenvolvemos produtos e 
soluções sob medida, alinhados com o 
perfil dos segmentos de atuação e 
tamanho de nossos clientes, suas 
necessidades de cobertura e proteção.

Nossa atuação estende-se a:

̤̤ Property tradicional, com as 
coberturas de Danos Materiais e 
Lucros Cessantes;

̤̤  Riscos Nomeados / Riscos 
Operacionais;

̤̤ Compreensivo Empresarial 

Segmentos preferenciais:

̤̤ Hospitais e Centros Médicos;
̤̤ Data Centers e Empresas de 

Telecomunicações;
̤̤ Cerâmicas / Olarias e Plantas de 

Concreto;

Nossos produtos de seguro patrimonial atendem de 
forma ágil e simples ao mercado nacional e suas 
necessidades, oferecendo até 100% de capacidade, 
inclusive em riscos de maior porte. Uma solução que 
atende perfeitamente tanto renovações como novas 
propostas.

Patrimonial 

̤̤ Farmacêuticas / Laboratórios;
̤̤ Produção e Montagem de 

Equipamentos Leves, Médios e 
Pesados;

̤̤ Cinemas / Teatros / Estúdios de TV  
e Rádio;

̤̤ Hotéis /Resorts /Restaurantes;
̤̤ Manufaturas de Linha Branca e 

Lâmpadas;
̤̤ Shopping Centers;
̤̤ Escritórios / Centros de Convenções / 

Bibliotecas;
̤̤ Fabricação Aeronáutica;
̤̤ Cervejarias / Vinícolas / Bebidas não 

alcoólicas;
̤̤ Escolas / Universidades / Estádios;
̤̤ Terminais Aeroportuários e Hangares 

/ Estacionamentos;
̤̤ Fábricas de Chocolates e Doces;
̤̤ Manufatura e Montagem de Alta 

Tecnologia;
̤̤ Fabricação e Montagem de Veículos;
̤̤ Gráficas (à base d’água).



Patrimonial

Sobre a Swiss Re Corporate Solutions Brasil

A Swiss Re Corporate Solutions Brasil é uma seguradora controlada pela Swiss Re Corporate Solutions Ltda. e tem o respaldo da força financeira e da experiência 
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exclusivo à sua rede de distribuição e transformando-se em uma das líderes no segmento de grandes riscos do país. A gama de produtos, direcionada a pequenas, 
médias e grandes empresas, vai desde a transferência de riscos padronizados e programas multilinha, até opções altamente customizadas às necessidades dos 
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Segmentos̤com̤necessidade̤
de̤Inspeção̤Prévia

̤̤ Processamento de Alimentos: Café / 
Frutas / Vegetais / Comida 
Processada;

̤̤ Plantas Químicas para Produção de 
Aromas / Essências / Perfumes / 
Cosméticos;

̤̤ Armazéns de Não Inflamáveis;
̤̤ Centros Religiosos, Gráficas (outros 

tipos);
̤̤ Bares / Clubes;
̤̤ Cimentos / Vidros;
̤̤ Centros de Distribuição;
̤̤ Biotecnologia;
̤̤ Shoppings em Galerias.

Informações̤necessárias

̤̤ Informações básicas do risco através 
de questionário do corretor e/ou 
inspeções;

̤̤ Informações relacionadas a sinistros 
nos últimos cinco anos - planilha 
detalhada com explicação de cada 
sinistro;

̤̤ Informações relacionadas aos 
sistemas de proteção contra incêndio 
e roubo.

 
Outros segmentos de atuação: sob 
consulta.

Nossos̤diferenciais

̤̤ Equipe de subscrição altamente 
qualificada, com formação 
multidisciplinar;

̤̤ Mais de 150 anos de experiência;
̤̤ Capacidade técnica reconhecida;
̤̤ Processo automatizado de emissão 

de apólices;
̤̤ Válido em todo território nacional.

Nossos̤clientes

Atendemos os segmentos de Grandes e 
Médios Riscos, com grande foco em 
segmentação específica, de acordo com 
o ramo de atividade.

Fale com a gente

Para mais informações sobre nossos 
produtos, serviços e soluções, entre em 
contato com nossa equipe:

Tel.:̤11̤3073̤8000


